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จองเลย เราลดราคาใหอ้กีทา่นละ 200 บาท 
 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว เด็ก2 – 18ปี จ านวน 

01 – 03 กนัยายน 61  (CX616– CX617) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

01 – 03 กนัยายน 61  (CX616– CX709) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 

02 – 04 กนัยายน 61  (CX616– CX703) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

02 – 04 กนัยายน 61  (CX616– CX703) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 

07 – 09 กนัยายน 61  (CX700– CX617) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

07 – 09 กนัยายน 61  (CX700– CX703) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 

08 – 10 กนัยายน 61  (CX616– CX617) 11,911 +5,500 +5,500 20 

14 – 16 กนัยายน 61 (CX616– CX617) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

14 – 16 กนัยายน 61 (CX700– CX703) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 
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15 – 17 กนัยายน 61 (CX616– CX617) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

15 – 17 กนัยายน 61 (CX700– CX709) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 

21 – 23 กนัยายน  61 (CX700 – CX709) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

21 – 23 กนัยายน  61 (CX616 – CX617) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 

22 – 24 กนัยายน  61  (CX616– CX617) BUS 1 11,911 +5,500 +5,500 20 

22 – 24 กนัยายน  61  (CX616– CX617) BUS 2 11,911 +5,500 +5,500 20 

28 – 30 กนัยายน 61  (CX700– CX703) 11,911 +5,500 +5,500 20 
  

เทีย่วฮอ่งกง..นอนฮอ่งกง 3 วนั 2 คนื 

นมสัการพระใหญโ่ป่วหลนิ+น ัง่กระเชา้นองปิง 360 

ขอพรเจา้แมก่วนอมิชือ่ดงั ณ หาดรพีลสัเบย ์/ วดัแชกงหมวิ / วดัหวงัตา้เซยีน  

ชอ้ปป้ิงจใุจถนนนาธาน / ยา่นเลดีม้ารเ์ก็ต / ซติ ีเ้กทเอาทเ์ลต 

เดนิทางโดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์ พรอ้มเสรฟิอาหารบนเครือ่ง 

  

ปล.ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

ไฟลทข์าไป CX616 BKK  HKG 06.40-10.25 / CX700 BKK  HKG 08.15-12.10 

ไฟลทข์ากลบั CX703 HKG  BKK 19.50-21.45 / CX617 HKG  BKK 21.35-23.30 / CX709 HKG  BKK 22.25-00.15  

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ฮอ่งกง – น ัง่กระเชา้นองปิง+พระใหญโ่ป่วหลนิ – ชอ้ปป้ิงซติ ีเ้กทเอาทเ์ลท  

 

03.30/05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ที ่4 ประตทูางเขา้ที ่6 เคานเ์ตอร ์M สายการ

บนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

06.40/08.15 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง  โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CX616/CX700  

10.25/12.15 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้รับสมัภาระเรยีบรอ้ย พบไกดท์อ้งถิน่ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เกาะลนัเตา ซึง่ถอืไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ว

อันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง น าคณะขึน้สู่ดา้นบนโดย 

กระเชา้นองปิง360 องศาใหท้่านไดส้ักการะ พระใหญ่เกาะ

ลนัเตา ซึง่เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิก์ลางแจง้ใหญ่ทีส่ดุในโลก

องค์พระท าขิน้จากการเชือ่มแผ่นทองสัมฤทธิก์ว่า 200 แผ่นเขา้

ดว้ยกันหันพระพักตร์ไปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่างสงบลง

มายังหุบเขา และโขดหินเบื้องล่าง ใหท้่านชมความงดงามตาม

อัธยาศัย (หากทัศนวสิัยไม่เอือ้อ านวย เช่น ฝนตกหนัก มลีมแรง 

กระเชา้อาจปิดใหบ้รกิาร เราจะน าท่านขึน้สักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้นี้

เพือ่ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่Citygate ซึง่จะเป็น Outlet ทัง้หา้ง มแีบรนด์

ดัง มากมาย เชน่ Nike , Adidas , Puma , Levi's , Esprit , Giordano และอืน่ๆ

อกีมากมาย ของที่นี่ราคาจะลดอยู่ประมาณ 30% หรือบางรุ่นลดถงึ 70% เลย

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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ทเีดยีว ซึง่ราคาจะถกูกวา่ปกตอิยา่งแน่นอน 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ (บะหมีฮ่อ่งกง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ฮอ่งกง – วดัหวงัตา้เซยีน – วดัแชงกงหมวิ – โรงงานจวิเวอรร์ ี ่– รา้นหยก – หาดรพีลสัเบย ์– ชอ้ป

ป้ิงเลดีม้ารเ์กต 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหวงัตา้เซยีน ขอพรเพือ่เป็นศริมิงคล วัดหวังตา้

เซยีนเป็นวัดเกา่แกอ่ายกุวา่รอ้ยปี ทา่นเทพเจา้หวอ่งซอ้เผง่ เป็นนักพรต

มคีวามรูท้างดา้นการแพทยแ์ละไดช้ว่ยคนอยา่งมากมายท าใหค้นเหลา่นี้

ยกยอ่งในตัวทา่นและไดต้ัง้ศาลเพือ่สกัการะ ใหท้่านเป็นเทพว่องไทซนิ 

คนในสมยันีม้คีวามเขือ่เรือ่งสขุภาพวา่เมือ่ทา่นรวยแค่ไหน ก็ตอ้งมทีีทุ่ก

คนตอ้งเจ็บป่วยก็เลยมคีนมาขอดา้นสุขภาพอย่างมากมายที่นี่ อกีสิง่

หนึง่ทีผู่ค้นศรัทธาและนยิมท าเมือ่มาถงึวัดหวังตา้เซยีนไดแ้ก ่การเสีย่ง

เซยีมซใีนวหิารเทพเจา้หวังตา้เซยีน โดยมกีระบอกเซยีมซมีากถงึ 50 

ชดุ ชาวฮ่องกงมคีวามเชือ่ถอืศรัทธาว่าเซยีมซวีัดหวังตา้เซยีนมคีวาม

แมน่ย าเป็นอยา่งยิง่   

 น าท่านขอพร วดัแชกง หมวิ หรอื วดักงัหนัน าโชค วัดนี้ตัง้อยูท่ี่

ต าบลซา่ถิน่ ซึง่ถอืเป็นชานเมอืงของฮอ่งกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮอ่งกง 

สรา้งขึน้เมือ่ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมัยราชวงศช์งิ ขึน้ชือ่ลอืชาใน

เรือ่งความศักดิส์ทิธิใ์นดา้นของโชคลาภทรัพยส์นิเงนิทอง โดยมรีูปปั้น

เจา้พ่อแชก้๊ง และดาบไรพ้่ายเป็นสิง่ศักดิส์ทิธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่า

ในชว่งปลายของราชวงศช์งิ แผ่นดนิจนีเกดิกลยีคุมกีารกอ่จลาจลแข็ง

เมอืงขึน้ทั่วประเทศ และเหตุการณ์นี้ไดก้่อเกดิบรุุษชาตนัิกรบทีช่ ือ่ว่า

ขนุพล แช ้ก๊ง ทีไ่ดย้กทัพไปปราบปรามความวุ่นวายทีเ่กดิขึน้แทบทุก

สารทศิ และท่านเองก็ไดช้ือ่ว่าเป็นนักรบที่ไดช้ือ่ว่าไม่เคยแพใ้คร 

เพราะไม่ว่าจะยกทัพไปปราบกบฏทีไ่หนก็จะไดรั้บชัยชนะเสมอ และ

ดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ือ่ว่าเป็นดาบไรพ้่ายเชน่กัน ดาบไรพ้่ายของ

ทา่นคนจนีถอืวา่มคีวามเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจุย้ ในเชงิของ

การต่อสูเ้ป็นอย่างสูง ธนาคารแบงคอ์อฟไชน่าของฮ่องกง ถงึกับ

จ าลองดาบของทา่นไปกอ่สรา้งตกึส านักงานใหญข่องธนาคารทีม่ชี ือ่วา่

ตกึใบมดี ซึง่เป็นตกึทีถ่อืเป็นสัญลักษณ์ของเกาะฮ่องกงเลยทเีดยีว 

และวัดแชกง ยังเป็นทีม่าของจีก้ังหันน าโชคทีม่ชี ือ่เสยีงของวงการการท่องเทีย่วฮอ่งกงทีไ่มว่่าทัวรไ์หนทีม่า

ฮอ่งกง เป็นตอ้งเลอืกเชา่เลอืกซือ้สนิคา้มงคลชิน้นี้ เพือ่เสรมิสรา้งบารม ีและศริมิงคลใหก้ับชวีติ น าท่านเยีย่ม

ชม โรงงานจวิเวอรร์ ี ่ทีข่ ึน้ชือ่ของฮอ่งกงพบกับงานดไีชน์ทีไ่ดรั้บรางวัลอันดับเยีย่ม และใชใ้นการเสรมิดวง

เรือ่งฮวงจุย้    น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากหยกตามอธัยาศัย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสู ่หาดทรายรพีลสัเบย ์REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทรเ์สีย้วแห่งนี้สวยทสีดุแห่งหนึง่ และยังใช ้

เป็นฉากในการถา่ยท าภาพยนตรไ์ปหลายเรือ่งมรีปูปัน้ของเจา้แมก่วนอมิ และเจา้แมท่นิโหว่ซึง่ท าหนา้ทีป่กป้อง

คุม้ครองชาวประมงโดดเด่นอยูท่่ามกลางสวนสวยทีท่อดยาวลงสูช่ายหาด ใหท้่านนมัสการขอพรจาก เจา้แม่

กวนอมิ และเทพเจา้แหง่โชคลาภเพือ่เป็นสริมิงคล ขา้มสะพานตอ่อายซุ ึง่เชือ่กนัวา่ขา้มหนึง่ครัง้จะมอีายเุพิม่ขึน้ 

3 ปี  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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 จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตลาดกลางแจง้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของฮอ่งกง เลดี ้มารเ์ก็ต เป็นจดุหมาย

ทีต่อ้งไปเยอืนส าหรับคนรักแฟชัน่ทีโ่ปรดปรานการตอ่รองราคากระเป๋า, เครือ่งประดับ, ของเล่น, เครือ่งส าอาง 

และของแต่งบา้นเล็กๆนอ้ยๆ รา้นแผงลอยต่างๆ ที่ตัง้กระจุกรวมตัวกันจนเกดิเป็นตลาดที่มีบรรยากาศ

สนุกสนานนี้ ตัง้อยูบ่นถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตัง้แต่เทีย่งวันไปจนถงึเทีย่งคนื อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย *

อสิระอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนการชอ้ปป้ิงของทา่น จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั O HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อสิระชอ้ปป้ิงถนนนาธานเต็มวนั – สนามบนิฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (แบบติม๋ซ า) 

 เชญิทา่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ถนนนาธาน ยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้อันมชีือ่เสยีงที ่ยา่นจมิซาจุ่ย ซึง่ถอืได ้

ว่าเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าของฮอ่งกงและของโลก กับสนิคา้หลากหลายชนดิ อาท ิLouis Vuitton, Gucci, 

Polo Raugh Laurence, Mark&Spensor, Toy’R Us, Giordano, Armani,  Feragamo, Bally, G2000 เป็น

ตน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจตามอธัยาศัย  

 

 แหลง่ชอ้ปป้ิง ยา่นจมิซาจุย่ ถนนนาธาน ซึง่เป็นแหลง่รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุโลก เลอืกซือ้

สนิคา้ประเภทตา่งๆ อยา่งเต็มอิม่จใุจ  

 แหลง่ชอ้ปป้ิง โอเชีย่นเทอรม์นิลั แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าทีม่หีเ้ลอืกชมและชอ้ปมากกวา่ 700 รา้น 

อาท ิESPRIT , EMPORIO ARMANI , GIORGIO ARMANI , DKNY MARK & SPENSOR ของฝากคณุหนู 

TOY’S US  

 (อสิระอาหารกลางวันและเย็นเพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น) จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์

ฉุกเฉินทีอ่าจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์

หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหาก

ลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์  

19.50/21.35/22.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิคแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิทีC่X703/CX617/CX709 

21.45/23.30/00.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ................. 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวนัจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
อตัราคา่บรกิารรวม 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนื่องจากสภาวะอากาศ
,การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและ
ประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทัวรห์รอืช าระเงนิจากนัน้
จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที่
มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน (ช าระทีส่นามบนิก่อน
เดนิทาง) 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 15 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไป

ในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วท

รปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่

จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ 

เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้
ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสาย
การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. เกาะฮอ่งกงมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ เพือ่เป็น
การป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

